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Brev vedr. forslag til kandidater til ny Arkitektur- og bevaringspris i
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune og foreningen Blis, By- og Landskabskultur i Syddjurs har sammen
taget initiativ til indstiftelse af en Arkitektur- og bevaringspris. Formålet med prisen er at
fremme og påskønne tiltag, der medvirker til at bevare og udnytte værdierne og
potentialet inden for bygnings- og landskabskulturen i kommunen og dermed belønne
borgere, foreninger eller institutioner, som gør en særlig vellykket indsats for at bevare
kulturarven eller tilføre ny arkitektur af høj kvalitet.
Arkitektur- og bevaringsprisen kan tildeles, såfremt det indstillede emne opfylder flere af
følgende kriterier:









Indlevelse i stedet, funktionen og omgivelserne
Høj arkitektonisk kvalitet
Udgør et bygget miljø, et anlæg eller kulturmiljø, der skaber æstetiske og trygge
rammer om det
gode liv inden for bosætning, erhverv og turisme
Bevarer og udnytter kulturarvens potentiale med respekt for de bærende
bevaringsværdier og
nutidigt liv
Demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj faglig kvalitet i udførelsen
Bæredygtighed er indtænkt i projektets realisering og drift

Arkitektur- og bevaringsprisen uddeles, såfremt et projekt (evt. flere) er fundet værdigt,
hvert år ved et offentligt arrangement den 1. oktober på Arkitekturens Dag.
Modtagerne af prisen belønnes med en plakette og et diplom samt hædrende omtale.
Udvikling
Lundbergsvej 2
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8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

Udvælgelsen af kandidater, som findes værdige til at modtage prisen, foretages af en
komité bestående af 5 medlemmer. Komitéen har følgende sammensætning:
Formand Kirstine Bille, Udvalgsformand for Plan, udvikling og kultur i Syddjurs kommune
Poul Møller, Direktør for Plan, udvikling, kultur, byggeri m.v.
Hans Grøn, repræsentant fra BLIS’s bestyrelse
Jørgen Nyhuus, fælles repræsentant udpeget af Museumsforeningen for Ebeltoft og
Omegn og lokalarkiverne i Syddjurs Kommune, og
Jakob C. Pedersen, akademisk arkitekt med bopæl i kommunen udpeget af BLIS og
Syddjurs Kommune.
I inviteres hermed særligt til at indstille en eller flere kandidater til den nyligt indstiftede
Arkitektur- og bevaringspris.
Fristen for indsendelse af forslag til kandidater er den 1. august 2016.
Navne på kandidater med beskrivelse og begrundelse for indstillingen sendes til
komitéen på en særlig WEB formular som kan findes på Syddjurs Kommunes
hjemmeside www.syddjurs.dk.
I kan også læse mere om prisen på BLIS’s hjemmeside www.blis.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til komitéens sekretær, arkitekt Alette
Lena Skov-Hansen, alsh@syddjurs.dk eller på telefon 87535058.

Med venlig hilsen

Formand for komitéen
Kirstine Bille
Udvalgsformand i Plan, udvikling og kultur
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